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IA Ruda, st. 3 /4 /5 /6 ,

gm. Grudziądz, woj. toruńskie
patrz: wczesna epoka żelaza

Ruda Tarnowska, st. 1 „Kopiec", 
gm. Wilga, woj. siedleckie

patrz: wczesna epoka brązu
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Rusko, st. st. 22, 35, 49, 50, 51 
(kopalnia),
gm. Strzegom, woj. wałbrzyskie

patrz: paleolit

Ruszków I, st. 19, 
gm. Kościelec

patrz: środkowa i późna epoka brązu
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RYBINY, st. 17, obozowisko mezolityczne
gm. Topólka, osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
woj. włocławskie, osada kultury amfor kulistych (neolit)
AZP 51-44/- osada kultury ceramiki sznurowej (neolit) 

osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu)

RZADKW1N, st. 22
(GAZ 365), 
gm. Strzelno, 
woj. bydgoskie,
AZP 47-39/22

RZUCEWO, st. 1, 
gm. Puck, 
woj. gdańskie,
AZP 4-42/1

osada wczesnośredniowieczna 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Przemysława Makarewicza (Instytut 

Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Piąty sezon badań. Założono 
2 wykopy o powierzchni 74 m2.

Nie natrafiono na trwałe śaldy osadnictwa (obiekty wziemne). Znaleziono 125 fragmen
tów ceramiki, 69 wyrobów krzemiennych, 1 wyrób kamienny. Pobrano 2 rdzenie osadów do 
profilu palinologicznego z dna kotliny w sąsiedztwie stanowiska.

Badania będą kontynuowane.

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit, faza III) 
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit, faza III) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, fazy II-III) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (faza F)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone w dniach od 15 czerwca do 21 lipca przez mgr. Pawła Gurtowskiego (Zespól ds. 
Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Pozna
niu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Stanowisko zostało odkryte w latach 80. w wyni
ku badań AZP. Obserwacje powierzchniowe były prowadzone powtórnie w 1994 r. przez 
ekspedycję przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. W  sezo
nie 1996 przebadano powierzchnię 12,3 ara.

Zarejestrowano 30 obiektów zróżnicowanych pod względem chronologiczno-kulturowym 
na 6 faz. Byty to kolejno: jama o charakterze „podomowym” kultury ceramiki wstęgowej 
rytej, 3 jamy o charakterze „podomowym” kultury późnej ceramiki wstęgowej, 3 jamy kultu
ry pucharów lejkowatych, 2 bardzo ubogie i słabo zarysowujące się jamy kultury łużyckiej 
oraz jama wczesnośredniowieczna. Ponadto odkryto bardzo specyficzny obiekt: rów wypeł
niony kamieniami polnymi i intensywnie przepaloną próchnicą. Zbadano go na długości 10 m 
i stwierdzono, iż szerokość rowu wynosi przeciętnie 2 m. Można sugerować, że jest to związa
ny z kulturą amfor kulistych obiekt megalityczny. Dokładne określenie jego funkcji wymaga
łoby znacznego poszerzenia powierzchni badań.

osada kultury rzucewskiej (neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez 

mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ i Mu
zeum Archeologiczne w Gdańsku. Dwunasty sezon badań. Prace prowadzono w części wschod
niej osady, przylegającej bezpośrednio do Zatoki Puckiej. Kontynuowano badania pracowni 
kamieniarskiej. Łącznie przebadano powierzchnię 120 m2.
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Na głębokości 1,7 m zarejestrowano bruk kamienny wykonany ze średniej wielkości oto
czaków. Na poziomie tym znajdowały się duże głazy narzutowe ze śladami szlifowania na 
dwóch płaszczyznach. Na powierzchni 30 m2 zarejestrowano ich pięć. Głazy te były stabilizo
wane mniejszymi głazami i kamieniami. W  ich otoczeniu i na poziomie bruku odkryto 17 
siekier (występowały one wśród bruku). Pod poziomem bruku znajdowała się warstwa torfu, 
w której odkryto nieliczne krzemienie. Łącznie zarejestrowano 25 obiektów, w tym 4 paleni
ska, 5 jam i ślady słupów. Materiał ceramiczny nawiązuje do ceramiki rzucewskiej oraz do 
kultury amfor kulistych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie„Pomorania Antiqua".

Badania będą kontynuowane.

SARNIA ZWOŁA, st. 8,
gm. Waśniów, 
woj. kieleckie,
AZP 85-68/303

osada kultury lendzielskiej (neolit)
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 

rzymskich)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Szymona Orzechowskiego (PSOZ 

Kielce). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań.
Uzupełniające badania wykopaliskowe na badanym wcześniej przez dwa sezony cmenta

rzysku kultury przeworskiej przyniosły odkrycie tylko dwóch obiektów osadowych kultury 
lendzielskiej.

SARNOWO, st. 8, 
gm. Stolno, 
woj. toruńskie, 
AZP 32-44/81

ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 
ślady osadnictwa z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, prze
prowadzone w październiku przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę Małecką-Kukawkę 
(Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowa
ne przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 13 wy
kopów sondażowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. Łącznie przebadano 3,25 m2.

W  wykopach nie stwierdzono ruchomego materiału zabytkowego ani nawarstwień kultu
rowych — całość pozyskanego inwentarza pochodzi z powierzchni.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu.

Stanowisko zostało zakwalifikowane do nadzoru archeologicznego podczas budowy auto
strady.

SARNOWO, st. 12, 
gm. Stolno, 
woj. toruńskie,
AZP 32-44/91

ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 
ślady osadnictwa z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A -l, 
przeprowadzone w październiku przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę Małecką-Kukaw
kę (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finanso
wane przez Agencję Budowy i Eksploatacji AutostTad. Pierwszy sezon badań. Założono 18 
wykopów sondażowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy. Łącznie przebadano 4,25 m2.

W  wykopach nie stwierdzono nawarstwień kulturowych ani zabytków ruchomych — ca
łość pozyskanego materiału zabytkowego pochodzi z powierzchni.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu.

Stanowisko zostało zakwalifikowane do nadzoru archeologicznego podczas budowy auto
strady.

SARNOWO, st. 15, 
gm. Stolno, 
woj. toruńskie,
AZP 32-44/94

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 
ślady osadnictwa z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z budową autostrady A -l, przeprowadzo
ne w październiku przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę Małecką-Kukawkę (Instytut
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